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UCHWAŁA NR XX/104/2012
RADY GMINY BEŁŻEC
z dnia 12 grudnia 2012 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec.
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.391)) oraz woj. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Tomaszowie Lubelskim Rada Bełżec uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/153/09 Rady Gminy Bełżec z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 117, poz. 2573)
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bełżec.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bełżec

Kazimierz Marynicz
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Załącznik do Uchwały Nr XX/104/2012
Rady Gminy Bełżec
z dnia 12 grudnia 2012 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec zwanym dalej "Regulaminem",
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bełżec.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne, przed ich zgromadzeniem na terenie
nieruchomości w pojemnikach na odpady i workach, należy poddać sortowaniu w celu oddzielnego
gromadzenia przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zużytych baterii i akumulatorów, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów zielonych, oraz przeprowadzić selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych nadających się do odzysku i przygotować do transportu, do miejsc dalszego odzysku lub
unieszkodliwiania.
3. W miejscach publicznych odpady komunalne należy gromadzić w koszach na śmieci.
4. Wyselekcjonowane frakcje odpadów komunalnych, nadające się do odzysku i dalszego wykorzystania
nie należy umieszczać w pojemnikach, tylko w odrębnie przeznaczonych do tego celu workach.
5. Meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz metale należy gromadzić
odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych. Odpady te będą odbierane z terenu nieruchomości
w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.
6. Chemikalia i opony wydzielone z odpadów komunalnych powstałych w związku z bytowaniem
człowieka będą odbierane z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych z przedsiębiorcą odbierającym
odpady komunalne.
7. Wydzielony z odpadów komunalnych przeznaczony dla gospodarstw domowych zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny należy usuwać z nieruchomości poprzez oddanie podmiotowi zbierającemu zużyty
sprzęt (np. sprzedawcy detalicznemu). Będzie on także odbierany z terenu nieruchomości w terminach
uzgodnionych z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.
8. Zużyte baterie należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną lub
umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie gminy. Zużyte akumulatory należy
przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną.
9. Przeterminowane leki należy gromadzić w specjalnych pojemnikach ustawionych w aptekach lub
w innych wskazanych do tego celu miejscach.
10. Odpady zielone, które ulegają biodegradacji (pochodzące np. z ogrodów) mogą być poddawane
procesowi kompostowania, w celu uzyskania kompostu na własne potrzeby właścicieli nieruchomości lub być
zbierane w worki przystosowane do tego celu i odbierane z terenu nieruchomości w terminach uzgodnionych
z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.
§ 3. Obowiązek oczyszczania chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości
służących do użytku publicznego ze śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń winien być realizowany przez
odgarnięcie i usunięcie śniegu i lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów oraz
podjęcie działań mających na celu usunięcie śliskości chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć
z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
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§ 4. 1. Mycie samochodów, z wyjątkiem samochodów ciężarowych, poza myjniami może się odbywać na
prywatnych terenach w odpowiednich miejscach z zachowaniem podstawowych zasad ochrony środowiska
przy zastosowaniu środków ulegających biodegradacji.
2. Naprawy pojazdów mechanicznych powinny być przeprowadzane w specjalistycznych warsztatach.
Właściciel może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu mechanicznego
w obrębie nieruchomości, jeżeli czynności te nie mają negatywnego oddziaływania na środowisko i nie są
uciążliwe dla mieszkańców nieruchomości sąsiednich.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i warunki dotyczące ich rozmieszczania oraz
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 5. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych przeznacza się
pojemniki, worki z folii i kosze na śmieci.
§ 6. 1. Do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości służą znormalizowane pojemniki
o pojemności 0,11 – 2,5 m3, kontenery o pojemności 5-10 m3 oraz worki 60 - 120 l z folii LDPE.
2. Pojemniki na odpady komunalne powinny umożliwiać ich mechaniczne opróżnianie.
3. Do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych przeznaczone są kosze uliczne
o pojemności od 0,035 m3.
§ 7. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) w zabudowie jednorodzinnej pojemniki o pojemności 0,11 m3 na jedną posesję,
2) w budynkach mieszkalnych wielolokalowych urządzenia o objętości 0,11 m3 na rodzinę, dopuszcza się
ustawienie pojemników o pojemności 1,1 m3 - 2,5 m3,
3) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli oraz placówek leczniczych urządzenie o pojemności 0,11 m3 na
każdych czterdzieścioro uczniów, pacjentów i pracowników, dopuszcza się ustawienie pojemników
o pojemności 1,1 m3 - 2,5 m3,
4) dla lokali handlowo-gastronomicznych, co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na lokal,
5) dla lokali gastronomicznych pojemnik o objętości 0,11 m3 na każdych sześć miejsc konsumpcyjnych,
dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 1,1 m3 - 2,5 m3,
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych - pojemnik 0,11 m3 na każdych 10 pracowników, co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na
zakład, dopuszcza się ustawienie pojemników o pojemności 1,1 m3 - 2,5 m3,
2. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w workach wyłącznie do
tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnościach uwzględniających następujące normy:
1) niebieskich, z przeznaczeniem na makulaturę 60-120 l,
2) żółtych, z przeznaczeniem na plastik, puszki, drobny złom 120 l,
3) białych, z przeznaczeniem na szkło białe 80 l,
4) zielonych, z przeznaczeniem na szkło kolorowe 80 l,
5) czarnych, z przeznaczeniem na odpady zielone ulegające biodegradacji 120 l.
3. W budynkach mieszkalnych wielolokalowych dopuszcza się ustawienie pojemników na odpady zbierane
w sposób selektywny o pojemności 0,4 m3 - 2,5 m3
§ 8. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy wystawiać do odbioru w miejscach łatwo
dostępnych dla ich użytkowników i pracowników prowadzącego działalność w zakresie usuwania odpadów,
w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
2. Pojemniki i worki powinny być ustawione w granicy nieruchomości na równej powierzchni, w miarę
możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
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§ 9. Kosze uliczne na drobne odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych
oraz innych terenach użytku publicznego, powinny być:
1. rozmieszczone w sposób umożliwiający bezpieczne i wygodne korzystanie z nich dla wszystkich
użytkowników wymienionych terenów;
2. ustawione w miejscach nie powodujących
umożliwiających ich opróżnianie;

zagrożenia

dla

ruchu

pojazdów

i pieszych

oraz

3. rozmieszczone w odpowiedniej ilości, szczególnie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych
i przebywania znacznej ilości osób;
4. zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.
§ 10. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki, worki i kosze na odpady w takim
stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodowało
zagrożenia dla zdrowia użytkowników.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości i z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 11. 1. Odpady komunalne muszą być usuwane z nieruchomości systematycznie w terminach
uzgodnionych z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych, lecz nie rzadziej niż
raz na miesiąc.
2. Odpady komunalne, o których mowa w § 2 ust. 5-10 powinny być usuwane z terenu nieruchomości
systematycznie w terminach uzgodnionych z prowadzącym działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy.
3. Nieczystości ciekłe należy usuwać z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że
nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, który spowodowałby
zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
4. Liczba pojemników na odpady i ich pojemność oraz pojemność zbiornika bezodpływowego na
nieczystości ciekłe muszą być dostosowane przez właściciela nieruchomości do potrzeb, a ich eksploatacja
i opróżnianie musi być prowadzone w sposób gwarantujący, że nie nastąpi rozkład biologiczny zgromadzonych
odpadów komunalnych, przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika
bezodpływowego.
5. Zbiorniki na odpady ciekłe winny spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn.zm.).
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:
1. Objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem selektywnym
100% mieszkańców gminy,
2. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez ich
składowanie,
3. Działania edukacyjno-informacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe
postępowanie z wytworzonymi odpadami,
4. Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu
odpadów komunalnych,
5. Całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
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Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej
opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę
nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym
samodzielne wydostanie się z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt
w sposób niestwarzający uciążliwości (hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub
nieruchomościach.
3. Utrzymujący gady, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki
wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla
zdrowia lub życia ludzkiego.
§ 14. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy
należące do rasy psów dużych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
§ 15. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta na terenach użytku publicznego.
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 16. 1. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej:
1) budownictwa wielorodzinnego;
2) usług;
3) skoncentrowanego budownictwa jednorodzinnego.
2. W nieruchomościach położonych na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się utrzymywanie
w pomieszczeniach wyłącznie poza budynkiem mieszkalnym drobnych zwierząt takich jak: drób, króliki, pod
warunkiem, iż nie będą stwarzały uciążliwości mieszkańcom nieruchomości sąsiednich.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany :
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.,
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,
3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki
pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
4) pnie pszczele powinny znajdować się w odległości 10 m od granicy nieruchomości sąsiedniej, a co
najmniej 30 m od budynków mieszkalnych lub innych obiektów przeznaczonym na stały pobyt ludzi i od
dróg publicznych.
Rozdział 8.
Obszary obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji na terenie
nieruchomości:
1) o zabudowie wielorodzinnej, placówek żywienia zbiorowego, placówek oświatowych i kulturalnooświatowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych,
magazynowych, urzędów i biur, zespołów opieki zdrowotnej i opieki społecznej - co najmniej raz w roku,
2) o zabudowie jednorodzinnej - tylko w miarę potrzeb.
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2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:
1) w terminie wiosennym od dnia 1 marca do dnia 31 marca,
2) w terminie jesiennym od dnia 1 października do dnia 31 października
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